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J L é r i d a  m i t a s  o l t i

Lérida estis elektita de la Hispana Esperanto-Federacio por oka
zigi en ĝi, ĝian XXXV-an Hispanan Kongreson de Esperanto.

La Loka Kongresa Komitato konscia de sia respondeco, klopodas 
sukcesigi la Kongreson por tiamaniere danki la honorigon kaj kon
fidon ricevitajn.

Lérida, ĉiam gastama kaj afabla, akceptos vin kun ĝojo pro via 
ĉeesto. En ĝi vi povos admiri niajn artaĵojn, kiuj parolas pri nia 
glora pasinteco, kaj niajn modernajn kvartalojn, parkojn kaj ĝar
denojn, niajn grandajn avenuojn, kaj niajn fabrikojn, kiuj estas el
montro de laboremo kaj progreso.

Kiel Prezidanto de la Loka Kongresa Komitato, mi invitas vin al 
partopreno en tiu kultura evento, kia estos la XXXV-a Hispana Kon
greso de Esperanto. Se ĉiu Esperanto-kongreso estas grava fakto por 
la sukceso de nia idealo, tiu kvazaŭ Jubilea Kongreso altiros la aten
ton ne nur de la hispanaj esperantistoj, sed de multaj eksterlandaj 
samideanoj, kiuj tutcerte akompanos nin kaj ĝuos nian ĉiujaran 
kunvenon.

Al ĉiuj, ni tutkore invitas kun la deziro vin saluti persone en 
Lérida.

¡osé Franquesa Solé 
Prezidanto de la L.K.K.
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SOBRE UNA "NOTA DE LA PRESIDENCIA

Invocando an teriores acuerdos de la  “Junta G eneral de la  F ederación  E spa
ñola  de E sp eran to”, la  P residencia  publica  una nota  en el núm ero d e enero- 
febrero d e “BOLETIN", a la  cual m e quiero perm itir unas puntualizaciones, que  
creo son  d ignas de ser  ten idas en  cuenta. Son las sigu ientes:

L*. —  C uando se  tom aron  ta les acuerdos ¿se ha ten ido en  cuenta e l daño  
que se  podría  causar a cuantos han  hecho ed ic iones personales para facilitar  
e l aprendizaje d e la  Lengua Internacional, sin  apenas ob tener ben eficio  m ate
rial alguno?

2. a. —  ¿N o cree el Sr. P residente que el hecho de que la Federación  ed ite  un  
m anual d e un  autor determ inado sería  tan to  com o poner a é s te  en  una situa
ción  de p riv ileg io  con  respecto  a lo s dem ás? Y esto , en  m i m odesta  opinión, 
no p uede hacerlo  una organización  que tien e com o  fin  prim ord ial u n ir  perso
nas y actitu d es para un  m ayor éx ito  del esperan tism o español.

3. a. — En caso de que, efectivam ente, sea  n ecesario  ed itar un  m anual m o
derno y práctico , a la  vez que lo  m ás económ ico  posib le, al a lcance de todos  
lo s b o lsillo s, ¿no sería lo  m ejor nom brar una C om isión  encargada de redac
tarlo form ada por destacados esperan tistas, en tre lo s  cuales deberían figurar  
aquellos au tores o ed itores que quisieran  participar en  ella  voluntariam ente?  
Sería una m anera, aunque m odesta, de dem ostrar a esto s señores que no n os  
olvidam os de la  ingrata, a la vez que desin teresada, labor que han realizado  
en  los tiem p os h ero icos del desarrollo  esperantista  en nuestro  país.

4. a. — Por otra parte ¿cuenta nuestra  F ederación  con tanto  d inero com o el 
que ex ige un  proyecto  de este  tipo? Porque, según  parece, se  in ten ta  tam bién  
la ed ic ión  de una “ANTOLOGIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA E H ISPA
NOAMERICANA", en  E speranto. Y esta  obra, aunque só lo  recoja  lo  m ás im 
portante, supondrá un  esfuerzo económ ico  m uy grande. ¿Quiere e s to  d ecir  que 
yo  estoy  en  contra de la  realización  de tan im portan tes ed ic iones?  D e n ingún  
m odo. M e parecen  m uy dignas de ser convertidas en  realidad. Pero sin  olv idar  
nada de cuanto queda apuntado. ¿Se tendrá en  cuenta? N o  soy  dem asiado  
optim ista; pero  espero que, cuando m enos, n o  dejará de ser  le ído  y  se  p roce
derá d espués de haber considerado, seriam ente, lo s pros y  lo s contras.

INSTR UISTO
4-3-75

PRI NORMOJ DE LIBROSERVO DE HEF.

Mi leg is  kaj releg is la  norm ojn k iujn  donas la  responsu lo  de L ibroservo de 
HEF, Sro. G óm ez M artin, kaj p ost la legado m i p en sis fari la  jen ajn  p reci
zigojn:

Pri la  unua kaj la dua norm oj, tu te konsente.
Pri la  tria  m i kom prenas ke por ev iti eb la jn  nepagotajn  m endojn  konvenas  

p ostu li antaŭpagon. T am en m i devas averti ke eksterlandaj eldonejoj akceptas  
pagojn  kontraŭ  fakturo k iu  venas kune kun la send o de la koncerna m endo.

Pri la  kvara m i d ividos ĝin  en  du partoj: a ) la  anonco de la respektivaj 
tito loj p ere  d e "BOLETIN” devas fariĝ i en  aldonaj fo lioj; b ) m i ne kom prenas  
kial on i devas pagi p lian  IO °/o p lus la prezo de la libroj k iam  on i nen iam  
p ostu lis  tion . Ĉu tio  sign ifas, eble, ke ni devas aĉeti librojn  rekte al la eldonejoj?  
Mi kom prenas ke la Libroservo estas rim edo por havigi enspezojn  al la F ede
racio sed  sen  dam aĝo por la m em broj kaj k lientoj.

Pri la kvina m i k onsentas se  oni forigas la parton  kiu parolas pri rem 
burso.

Pri la  sesa  m i jam  respondis k iam  m i parolis pri la  tria. N en ion  plu.

INSTRUISTO
4-3-75

—  4 —



IOM PRI NIA ĈI-JARA KONGRESURBO

Lérida, kiu ludis gravan rolon  en la  h ispana h istorio , konservas de tiu  epoko  
gravajn m onum entojn , sed  ne estas la m onum entoj la tem o de m ia nuna p ris
kribo. Lérida estas ankaŭ m oderna urbo, k iu  m eritas nian atenton.

K elkfoje preterpasantoj op in ias ke en Lérida elstaras ja, belaj ĝardenoj en  
la novaj avenuoj, sed  ne ek zistas parkoj. Ili eraras. K iel d irite en  antaŭa  
num ero de BOLETIN, en Lérida ekzistas du grandaj parkoj, m alsam aj inter  
si, sed am baŭ belegaj.

Preskaŭ en la  centro de la urbo situas la m alnova kaj fam a parko "Campos 
E líseo s” kun belaj ĝardenoj, kie vi povos ĝui pacon kaj trankvilon. Kaj, iom  
m alproksim e de la urbo, sed tre bone kom unik ita  per aŭtobusoj, la  m oderna  
parko "Alcalde P o n s” allogas al la vizitantoj per sia  grava kom plekso de naĝejoj 
bone pretigitaj kaj vastaj verdaj zonoj ĉirkaŭataj de arbaro, kiuj deven igas ĝin 
en  kvazaŭ som erum ejo  de leridano] kaj gastoj.

Por ke vi k onstatu , ke m i ne troigas, jen  fotografaĵoj de am baŭ parkoj.
I. G.



RAPORTO PRI LA AGADO DE HISPANA ESPERANTA JUNULARA SEKCIO DUM LA JARO 1974 '
La estraro kom ence de la jaro k on sistis  el:
Prezidanto: Sro. M iguel A. A ltuna, e l Bilbao; V icprezidanto pri rilatoj kun  

TEJO: Sro. Juan Azcuénaga, el Santander; V icprezidanto pri rilatoj kun  HEJS- 
delegitoj: Sro. Juan R am ón G uiñón, el Barcelona; Sekretario: F-ino Laura  
Garcia, e l B ilbao; V icsekretario: F-ino M ercedes Castro, e l B ilbao; K asisto: 
Sro. José M iguel Fernández, el B ilbao; M em broj: F-ino Itziar A rteche, e l B ilbao; 
Sro. José Carlos Quintas, el Vigo; Sro. Johano R am oneda, el Sabad elo  Sro. 
Pedro Pérez, el B ilbao  kaj F-ino María Gálvez, el B ilbao.

R edaktoro de H EJS-bulteno: F-ino Itziar A rteche, el B ilbao.
Tiu ĉ i e s tis  la unua H E JS-estraro k ies m em broj troviĝis d ise  en  urboj ek ster  

la sidejo . P ostaj ŝanĝoj estis.
V icprezidanto pri rilatoj kun TEJO: Sro. M iguel G utiérrez, e l Santander; 

M embro: Sro. Leandro Trujillo, e l La Laguna.
E ksiĝoj: Sro. Juan Azcuénaga, José C arlos Q uintas kaj Johano R am oneda.
La m em bro-nom bro estis  233. La n om b ro  d e delegitoj 17.
R egule aperis "H E JS”, nia bu lten o  kaj lig ilo . K iel kutim e, se sfo je  en  la  jaro. 

En la la sta  jarnum ero ni enkondukis enkadrigon  de la  p aĝoj, k io  e s ta s  sam 
tem pe favora  por p libeligo . La m eza eldonnom bro es tis  325. K rom  la en landaj 
kunlaborantoj, ni ricev is artikolojn  e l G erm anujo, Pollando kaj U sono.

U nuafoje en n ia  h istorio  ni su k cesis eldon i Adresaron; ĝ ia  eldonnom bro  
estis  400. Ankaŭ ni eldon is m em brokartojn  (don aco  de P etro Nuez): 400 ekz., 
kaj 600 kalendarojn  por 1974.

Am baŭ vicprezidantaj postenoj ce lis  p lifortigon  de n ia  en-kaj ekster landa  
situ acio  respektive. Bedaŭrinde, nur tiu  la sta  agado su k cesis, ĉar la  vicprezi
danto por rilatoj kun la delegitoj, p ro  troa ok up iteco , ne p len u m is sian  taskon .

La varbado por H E JS celis sam tem p e varbadon por TEJO. Ĉiu varb in to  rice
vis ekzem pleron  de "K ontakto”. B edaŭrinde, pro jam  diritaj kaŭzoj, la  varbado  
estis  preskaŭ  sensign ifa , kaj krom e ni ne konas la rezu ltojn  de n ia varbado  
por TEJO.

Por ak tiv ig i la m em braron ni lan ĉis fo tan  konkurson. Surprize, e stis  reagoj, 
pro k io  ni estas iom  kontentaj.

K unigon de la  m em braro ni ce lis  per okazigo d e tendaro en  Zaragoza m ezo  
de m ajo. ŝa jn a s , ke la datoj ne e s tis  konvenaj, H E JS-kunsido ok azis dum  la  
34a N acia  K ongreso de E speranto en V alladolid . K rom e, la  estraro  kunvenis  
diversfoje.

H elpo  al lernado de esperanto en  sudam erikaj landoj e s tis  a lia  e l n iaj in i
ciatoj. Por ĝi ni p etis kunlaboron al la  m em braro, sen  reago. Tial, en  tiu  afero  
ni tre m alm ultag is. N i nur send is h ispanlingvan  in form -m aterialon  kaj vorta 
rojn  al la  studenta  dom o TESCO, kiu  p etis  ĝ in  en  la  revuo "E speranto”. N i 
sendis le teron  al la Perua landa sekcio , proponante helpon, sen  respondo.

Ĉar la  in flacio  daŭre p lia ltigas k osto jn  kaj ni r ipetis k otizojn , e s tis  m alfa
cile ekvilibrigi enspezojn  pro kotizoj kaj elspezojn  pro e l d o n i s t o j .  Do, d efic ito  
fariĝis neeviteb la , kvankam  per d isvendado de lo terio  kaj donacoj niaj financoj 
restas sanaj.

La am plekso  de nia revuo restis  senŝanĝa, en tute 72 paĝoj ek sk luzive de 
kovrilaj paĝoj. E l tiuj paĝoj, ni d ed iĉis 13 al TEJO aŭ TEJO-aferoj: 6 pri 
"K ontakto”, 3 pri “Pasporta S ervo” kaj 4 pri la  30a IJK (tio  sign ifas 18 % de 
la enhavo).

Tiaj e stis  niaj rilatoj kun TEJO, —en kiuj gravan rolon  ludis la  k ores
pondado de la respondeculo  kun TEJO -sekretariino— , ke la nom bro de niaj 
m em broj en  la TEJO -kom itato a ltiĝ is de I al 4, el kiuj estas 2 en kategorio  A, 
I en  kategorio  B, kaj I en kategorio C, estrarano.

ĉi-jara  agado k lopodis ankaŭ p libon igon  de niaj rilatoj kun HEF. B edaŭ
rinde, tiuj ĉ i akrigis lastatem pe, pri k io  grandparte kulpas m a ld ip lo m a ta j agoj 
flanke de HEJS; tam en, ni op in ias ke ni m eritas plian akuratem on flank e de 
HEF por respondi n iajn  leterojn.

N i esperis en  la pasin ta  jaro p lifortigon  de nia sekcio  in terne kaj ankaŭ  
in tensigon  de niaj rilatoj kun H EF kaj TEJO. N e ĉ io  es tis  sukcesa en  nia  
agado, kvankam  hi sendube ĝojas pro  la  fakto ke nia bu lten o  havas regulan  
eldonritm on, p lib elig is la  aspekto kaj p libon iĝis la enhavo.

N om e de H EJS in form is
Miguel Angel Altuna Laura Garcia

Prezidanto Sekretariino
— 6 —



N I A J  G R U P O J

PRELEGO FARITA DE PETRO NUEZ, EN BARCELONO, CE LA KLUBO DE 
UNESKO-AMIKOJ LA 15-an DE FEBRUARO DE 1975

Dum la tuta h istorio  de n ia  M ovado, 
diversaj verkoj erudiciaj starig is m ej
loŝtonon  en  la  progresiga  vo jo  de la 
Internacia Lingvo.

Ankaŭ la libro "E speranto en  Per
sp ek tivo” sign as novan  startpunkton  
en  dokum entado, h istoriaj fak toj, sin
tezaj analizoj, kaj fin fin e, ĝ i e s ta s  vera  
korifea  juvelo  por n ia sen lim a popolo.

Sciate estas, ke la  literaturo  estas Ia 
palpebla in strum ento , kiu m ontras la 
kulturan n ivelon  de nacio, ke ĝi elm e
tas al la rigardo de edukitaj hom oj la 
sp iritan  realecon  de lingvo.

El la tri m il lingvoj ekzistantaj nun
tem pe en nia p lanedo, nur m alm ultaj 
atingis literaturan  rangon; preskaŭ  
ĉiuj estas nur parolataj lingvoj, dia
lektoj aŭ ĵargonoj, uzataj eĉ  en  vastaj 
teritorioj, sed  sen  lingva skrib ita  tra
dicio.

Tam en, la  aktualaj literaturaj ling
voj, estis  antaŭ tri aŭ kvar jarcentoj, 
tute barbaraj lingvoj, kiuj evolu is  
danke al la ek floro  de talentaj spora
daj artistoj, poetoj kaj trobadoroj, kiuj 
prikantis la am on, la  v ivon  kaj la  m or
ton, la su feron  kaj ĝojon , per novaj 
sentem aj dirm anieroj kaj m etaforoj, 
kio riĉigis la vu lgaran  lingvon , do
nante al ĝi varian  esprim kapablon, 
plian koherecon, krom an kulturan  va
loron.

La lingvo es ta s  m irindaĵo  donacita  
de la  N aturo; ĝ i esta s  la  in strum ento  
de pensado, per k iu  la  hom oj s in  interri
latas, kaj danke al ĝ i, unu generacio  
transdonas al la  sekvanta  la  tutan  
akiritan  sciadon. S en  lingvo parolata  
aŭ skrib ita, la hom aro ankoraŭ estus  
je  la ŝtona epoko. La h om o  m em  kreas 
Ia lingvon pro la  deziro  kaj bezono  
transdoni al la aliaj sia jn  p en sojn  kaj 
sentojn . La lingvo estas vere, artefa
rita aĵo, socia  in terk onsen to , kom pro
m iso  in ter la hom oj agantaj ĉe  sam a  
sektoro.

La hom aro, sim ile  al la  hom a korpo, 
k onsistas el granda socia  m onda or
ganism o- kaj ĉiu  lando, ĉiu  regiono, ĉiu  
vilaĝeto  aŭ  loko, esta s  k iel ĝiaj inter
naj organoj, kaj la  loĝantoj, k iel v i
vantaj ĉeloj, izolitaj sed  sam tem p e  
hom ogenaj, k iuj se  n e  ek zistu s ĝi ne  
povus posed i la kapablon de evoluo, 
de vigleco kaj reproduktiĝo.

E speranto estas antaŭ ĉio lingvo. Kaj

E sperantism o, estas la id ea lism o  de 
tiu  lingvo.

N ia  in ternacia  popolaro, varia je  
penso, trad icio, poetiko  kaj literaturaj 
form oj, in flu is nian In ternacian  Ling
von, kaj E speranto, danke a l s ia  struk
turo kaj esprim riĉeco, e fik is  p ri la  
stilo , la  lingva sen tem o kaj esprim ri
m edoj de niaj literaturistoj.

La sam an paralelism on, k ie l ĵu s  di
rite pri la in terrilato  "lingvo-hom o” kaj 
"ulo-lingvo”, ni renkontas ankaŭ en  la  
libro "Esperanto en P ersp ek tivo”, ĉar 
sen literatura tradicio, sen  antaŭaj 
analogaj verkoj, sen kreado de arti
koloj kaj broŝuroj sam tem aj, ne estus  
povinta  aperi la ĉi prezen tata  litera
turulo. .

Tiu ĉi verko fariĝis dum  20 jaroj. 
Longa laboro, scienca sperto , streĉa  
penado kaj in tensa  aktivado de kons
ciaj kunlaborantoj. Tam en, la tu ta  la
bora respondeco, la tu ta  peza tasko  
estis  farita  de unu sola  hom o, unika  
hom o en la h istorio  de E speranto, kiu  
regalis nin per sia m ajstra  oratoreco, 
unuecigis la M ovadon per sia  im pona  
organiza kapablo, p lifortig is la  apre
con  de la  In ternacia  Lingvo en  m ondaj 
instancoj kaj in stitu cioj per siaj ob
jek tivaj argum entoj, p liva lorig is nian  
literaturon  per siaj elstaraj kreitaĵoj, 
kiel "R etoriko”, “Aktualaj problem oj 
de la  nuntem pa v iv o ”, “La Internacia  
Lingvo", “E lektitaj paroladoj kaj pre
lego j”, “Por p li efika in form ad o”, kaj 
centoj da artikoloj trafaj, kvalitaj kaj 
teknikaj.

Du novaj in telektu loj, U lrich Lins, 
germ ana sam ideano, 32-jara, kiu  lernis  
esperanton  kiam  estis  15-jara, ĉefre
daktoro de la dua eldono de “E ncik lo
ped io  de E speran to”, kaj la sv isa  es
perantisto, italdevena, Tazio Carlevara,
29-jara, kiu eklernis esperanton  kiam  
li e stis  12-jara, kune kun d-ro Ivo La
penna, form as perfektan trium viraron, 
fortikan  triopan koalicion, kiuj rea li
gis jenan elstaran verkon.

N orvega parlam entano, je  la  jaro 1954 
(kvankam  la ideo jam  iĝis en  1952), 
proponis al la  N orvega Parlam ento, ke 
U niversala E speranto-A socio ricevu la 
N obel-Prem ion por la Paco.

Antaŭ la  prezento de tiu  propono, la  
estraro de UEA kom isiis  profesoron  
Lapenna, kolekti la n ecesan  m ateria-
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Ion kai redakti k om pletan  fundam en
titan  dokum entaron  por m ontri a l la  
N obel-K om itato pri la realeco, laboro  
kaj faktoj d e la  E speran tista  A socio  
favore de la  m onda paco.

Dum  la  verkado, la kom pilin to  per
ceptis, ke en  la m em uaro prezentota  
ne nur devus enhavi la  h istorion  kaj 
staton  tiam an  de UEA, sed  ankaŭ la  
kernan principon  de la babela  prob le
m o en la  m ondo.

Ĵus fin ita  tiu  dokum entaro kaj p le
num ita la  propono al la  Nobel-Kom i- 
tato, la  estraro  de U niversala E speran
to-Asocio, trovante tiun  raporton  tie l 
kom pleta , abunda, kaj valora, d ecid is  
publik igi ĝ in  en form o de libro. Tiam , 
la m en ciita  raportanto, verk is p lurajn  
aldonajn  partojn  kaj finpretig is la  ver
kon, k ies tito lo  e s tis  “La Internacia  
Lingvo (Faktoj pri Esperanto)", e ldo
nita en 1954. P arto el tiu  m ateria lo  e s tis  
utiligata  ankaŭ por la P etic io  al U nui
ĝintaj N acioj kaj UNESK O .

Tiu verko elĉerp iĝ is, kaj on i p lan is  
duan eldonon. Ju p li oni rekonstru is, 
planis, reverkis, des p li la nova verko  
distanciĝ is de la  unua eldono, k iu  vere, 
estas tu te  m alsam a verko, pro la ker
na strukturo, am plekso  (844 paĝoj, tio  
estas, preskaŭ  4-fojojn p li granda), in 
terna sin ten o  kaj novaj faktoj. D o, on i 
devis serĉi adekvatan tito lon  por la  
nova libro, konvena al la enhavo, ke  
ĝi reflektu  la  enan sp iriton  de la  verko. 
Post konsu ltoj kaj d iskutoj in ter la  
kunlaborantoj, redakta kom itato  kaj 
eĉ pluraj akadem ianoj, fine oni akcep
tis la  tito lon  “E speranto en Perspek
tivo: Faktoj kaj analizoj pri la  In ter
nacia Lingvo".

N i devas em fazi, ke sen  la ek zisto  
de "Centro de E sploro kaj D okum en
tado pri la  M onda L ingvo-Problem o”, 
starigita  kaj fond ita  de d-ro Ivo  La
penna, nek  tiu  ĉ i libro, nek  la  D oku
m entaro CED, nek  aktualaj verkoj, 
ekzem ple “Pri In ternacia  Lingvo dum  
Jarcen toj” de la  juda aŭtoro m agistro  
D ratwer, konsiderata  ĝi k iel sup le
m ento de la  jena , tu te  certe  ke ili ne  
estu s aperintaj.

Kiel d irite , "E speranto en  Perspek
tiv o ” es tis  redaktata de trium viraro, 
sed  tam en, oni ŝu ldas m ulton  al la  kun
laboro de granda nom bro da personoj, 
kiuj kontribuis al ĝia efektiv iĝo, pre
cipe la  kunlaborantoj de "E nciklope
d io  de E sp eran to”, k io  dem onstras la  
m alavarecon de la esperantistoj en  la  
kam po de in te lek ta  helpo.

Cis nun, m i prezentis al vi, supraĵe, 
la  celon  de la  verko, la  k ialon  de ĝ ia

ekzisto , la estiĝon  de la  tito lo , la  aŭto
rojn kaj ceterajn  cirkonstancojn , sed  
nenion  m i rakontis al vi pri ĝ ia  en 
havo, pri ĝia m ultvalora konsisto .

El la v idpunkto tipografia , n i diru, 
ke ĝi esta s presita laŭ o fseta  s is tem o  
sur kvalita blanka papero; la  m allon 
gigoj, tem aj kaj personaj indeksoj sur  
flava papero starantaj ĉe  la  lastaj pa
ĝoj de la  libro. La b indo su fiĉe  luksa  
kun m oderna kovrilo p lastig ita .

La verko estas d ivid ita  je  ses partoj, 
kaj tiuj konsistas en tu te e l 23 ĉap i
troj. Ĉe la unua, oni m ontras la  lin g
van problem on en internaciaj rilatoj. 
N i esta s tuj bone in form itaj pri la  
gravaj d iskutoj kaj m alkonsentoj ling
vaj en  la h istoriaj Traktatoj (ek zem 
ple, ĉe  V estfalio , V ersajlo , k tp), k ies  
tekstoj en tenas specialan  artikolon , 
kiu ek sp lic ite  precizigas, ke la uzo de  
la franca (aŭ  angla) lingvo, nen iel pre- 
jud icas la rajton  de la  kontraktantaj 
partioj havi kopiojn  en  aliaj lingvoj.

Tre in teresa  estas la su bĉap itro  pri 
la o ficia laj kaj laboraj lingvoj en  U nui
ĝintaj N acioj, U nesko kaj dekoj d e in
ternaciaj in stitu cioj, k ie oni k onstante  
pledas pri sam rajta  uzo de m inorita
taj lingvoj kaj starigo  de p li ju sta  
lingva egaleco. Unu e l la punktoj plej 
in teresa  esta s tiu  kiu traktas pri la  
grandaj sum oj da m ono elspezitaj kaj 
ĉefe  pri la m alprecizeco de la sam tem 
pa tradukado kaj ofta j m istradukoj.

Mi diru, parenteze, k e ĉe  la  fin o  de 
ĉiu  ĉap itro  estas abunda b ib liografio , 
kio faciligas al la leganto  la  eb lecon  
konsulti verkojn  traktantajn  sam an  te
m on.

La lastaj subĉapitroj de la unua ĉa
p itro  pritraktas la d iversajn  aspektojn  
el la v idpunkto teknika, socia , p sik o
logia, jura kaj ekonom ika. Al tio , sek 
vas la  solvo. Perm esu al m i, k e m i 
legu la vortojn  m em  de p rofesoro  Ivo  
Lapenna:

«Malgraŭ tiu arm eo da tradukistoj 
kaj in terpretistoj, m algraŭ la  p libo
nigoj en la teknika aparataro kaj 
m algraŭ la grandegaj sum oj e lspe
zataj ĉiujare por tradukado kaj in 
terpretado, Ia prob lem o m em  neniel 
estas solv ita . Ciuj ĉi rim edoj esta s  
sole pa lia tivoj, nur etfrak cie  efikaj 
kaj provizoraj. R estas la fakto , ke 
eĉ ŝtatestroj en gvidaj pozicioj ne  
povas senpere kontakti. F orestas  
personaj rilatoj en  in ternaciaj kon
gresoj kaj konferencoj. E lstaraj in 
telektoj kaj grandaj sc ien cistoj  
venas en em barase rid indajn  s itu a 
ciojn  en frem daj lingvaj m ed ioj.
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M iskom prenoj abundas sur ĉiuj ni
veloj. La_ m ilionaj am asoj, k iuj v i
zitas aliajn  landojn , restas p lejparte  
m utaj kaj surdaj pro la  lingvaj 
obstak loj. E n plej bona kazo, k iel 
prave aten tig is konata franca filo 
zofo, la k o n serv a d o  k utim e fin iĝas  
precize tie, k ie ĝi devus kom enciĝi. 
... E l m ilo  da  projek toj, nur la  In ter
nacia Lingvo (E sp eranto) in iciatita  
de D-ro Z am enhof tran sform iĝ is en  
vivantan lingvon  de v ivan ta  in ter
nacia  kolek tivo. E n p li o l 80 jaroj 
de sia  funkciado  en  la  prak tik o  ĝi 
tie l kaj tiom  evolu is, k iel ev identi
gos la sekvantaj ĉap itroj, k e  ĝ i p lene  
taŭgas por ĉiuj internaciaj rilatoj 
kaj efike so lvas la  lingvan  proble
m on en ĉiuj ĝiaj asp ek to j...»

En la dua, tria  kaj kvara ĉapitroj 
estas prezentata  E speranto: ĝ ia  struk
turo, deveno, in ternacieco , socia  por
tanto; la esperanta kulturo: la  organi
zita  m ovado; la instruado: lernolibroj, 
in strum etodoj, agado en  lernejaj m e
dioj; kaj konkludaj rim arkoj.

La dua parto  k on sistas el 5 ĉap itroj, 
verkitaj kom p lete  de Tazio Carlevaro, 
kiu regalas nin p er abundo de sciigoj 
pri nia literaturo, ekde la  unua espe
ranta prozisto  ĝ is la  p lej m odernaj, 
ekde la  unua aperita  libro ĝ is la  plej 
ĵusaj; riĉe k larigas al n i pri n ia ori
g inala beletro , la poeziaj skoloj, la  tra
dukita belliteraturo, sc ien ca  literaturo, 
term inaroj kaj periodaĵoj.

Legante la  ĉap itron  koncerne la ver
karon de L. L. Z am enhof, m i m iras 
pro la  granda am aso  da tradukaĵoj 
faritaj de li; ŝa jnas, k e n e e s ta s  eble, 
ke h om o havu  tiom  da libera tem po  
nor sin  dediĉi al verkad o  kaj tradu
kado, krom e ankaŭ  al e ldonado de 
gazetoj, kaj ak tiva korespondado kun  
esperantistoj e l Ia tu ta  m ondo.

La tria parto  de la  libro, koncernas 
la kulturan flankon  de E speranto. En  
tri ĉap itroj e s ta s  pritraktataj la  belar
taj konkursoj, la  f ilm oj, la  teatro, la  
oratoraj konkursoj, IStJ, t io  esta s, la  
Internacia  Som era  U niversitato , kiu  
okazas dum  la U niversalaj K ongresoj, 
la program oj de R adio, la  deleg ita  R eto  
de UEA, Turism o, K om erco, Industrio, 
kai centoj da deta loj p liaj.

Pri Ia sign ifo  de la  universalaj kon
gresoj de E speranto, p erm esu  m in , ke  
m i legu  m allongan  paragrafon:

«La universalaj kongresoj de E s
peranto p lifirm igas la sen ton  de 
am ikeco kaj in tem a c ia  solidareco  
ne nur in ter la  partoprenantoj, sed, 
pere de ili, ankaŭ in ter  la  aliaj

sciantoj de la  In ternacia  Lingvo. 
Per sia  tu ta  karaktero la  univer
salaj kongresoj forte  kontribuas al 
pli bona kom preniĝo in ter la  popo
loj. La kongresanoj, reven in te al 
siaj hejm oj, faras prelegojn , skri
bas artikolojn  kaj a lim an iere d is
konigas la d iversajn  aranĝojn  kaj 
la sp iriton  de in tern acieco  kaj tut- 
hom eco, k iu  inspiras tiu n  grandan  
m ondan m anifestacion . T ial la  uni
versalaj kongresoj sign as n e  nur  
ĉiam  p lian  stupon en  la progre
sado kaj evoluado de la  In tem a c ia  
Lingvo, sed  ili e sta s sam tem p e gra
vaj kontribuaĵoj al la  id eo  d e in ter
p opola  am ikeco.»

ĉ e  la  kvara parto, tio  esta s, ĉap itroj 
14a ĝis 20a, paradas antaŭ  n i, la  h isto 
rio de la organizaĵoj de la  Esperanto- 
M ovado, ekde la unuaj lokaj societo j, 
la landaj kaj fakaj asocioj, la  T utm on
da E speran tista  Junulara O rganizo, la  
laborista  M ovado, t.e. SAT, ĝ is la  kons
truado de la m oderna UEA, starigante  
la  bazajn  k onceptojn  de un iversa leco  
kaj neŭtra leco  de tiu  A socio.

Tre in teresa  esta s la  subĉapitro  ri
late al al Ido-Skism o. E n  du  paĝoj, 
esta s dense prezentitaj la  b ata loj, in 
trigoj kaj akraj polem ik oj, in ter  du  
partioj, unuflanke C outurat kaj de  
B eaufront, a liflanke Cari kaj B ourlet. 
La du unuaj ne kapablis kom preni la  
socian  valoron pri la  uzo d e  E speran
to, kaj am baŭ supozis, k e la  esperan
tistaro  es tis  inerta am aso, k iu  sekvos  
la  decidojn  de la  D elegacio  koncerne  
la lingvajn  reform ojn  proponitajn .

Je la  jaro 1973 aperis la  broŝuro  "La 
danĝera lin gvo”, verkita  d e U lrich  
Lins, k ies reviziita  versio  konsistigas  
la tu tan  21an ĉap itron , apartenantan  ja  
al la  an taŭ lasta  parto  de la  libro.

E stas tre kurioza afero, k e  Esperan
to , k io  esta s  nur lingvo, tu te  neŭtrala, 
estis  atakita  de m ultaj h om oj, kiuj 
ab so lu te ne kom prenis (n ek  kom pre
n as) la  celon  de la In ternacia  Lingvo. 
Por unuj "ĝi esta s lingvo d e jud oj kaj 
k o m u n isto j”, kom preneble tio n  d iras la  
fa ŝisto j. A ŭskultu  tion, k ion  A dolfo  
H itlero, skrib is en 1925 en  sia  verko  
"Mia L ukto”:

«Tiel longe, k iel la  Judo n e  fariĝ is  
la  m astro  super la  aliaj popoloj, li 
volenevole devas paroli ilian  ling
von , sed  tuj kiam  tiu j es tu s  liaj 
servutu loj, ili ĉiu j devus le m i unu  
universalan  lingvon (ekz. E speran
ton!), t ie l ke ankaŭ per ĉ i tiu  rim edo  
la  Judaro povus regi ilin  p li facile!»  
Kaj en  1922 en  M unkeno dum  paro-
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lado: «La m ark sism o fariĝis la  alpe
lanto de la  laboristoj, la  fram aso
n ism o serv is k iel ferm entilo  por la  
“spiritaj" tavoloj, "E speranto” estis  
faciligonta  la  " interkom preniĝon”.»

Je la jaro 1933, la  "G erm ana Labo
rista  E speranto-A socio” e s tis  d isbatita  
kune kun la “S oc ia lista  E speranto- 
Asocio", k io  sign ifis , ke tri kvaronoj 
de la esperan tistaro  germ ana perd is  
sian  organizan bazon.

Tiam , la  "G erm ana Esperanto-A so
c io ” k lopodis p luviv i per ŝanĝo d e  tak 
tiko, adaptante sin  p li kaj p li al la  
postu loj de la fa ŝism a  reĝim o, stari
gante la sloganon: ke E speranto  estas  
la  perfekta  rim edo por garantii la  pu
recon  de la germ ana lingvo, ĉar ĝ i en
glu tas la  frem dvortojn .

P ost du jaroj, GEA forp elis sia jn  
m em brojn judajn , kaj aldonis al la  
slogano: D isvastig i la n acisocia lism ajn  
konceptojn  tra  la  m ondo. Tam en, ruze, 
la ŝtato  fond is radikalan  naziem an aso
cion  “N ova G erm ana Esperanto-M ova
d o”, kiu ne p lu  propagandis esperanton, 
kaj sin  turnis kontraŭ  Ia glorigo de  
Zam enhof. Tiu nova asocio  u zis E spe
ranton nur por propagandi la faŝism an  
ideologion, kaj ankaŭ kunlaboris in ti
m e kun la G estapo.

En D usseldorf, je  la m onato m arto  
de 1935, oni arestis 36 personojn , el 
kiuj 29 e s tis  esperan tisto j. Tio estis  
kaŭzo por d isso lv i kaj m alperm esi en  
G erm anio la  E speranto-unuiĝojn  kon
fiskante ilian  havaĵon.

Aliaj diras: «E speranto estas lingvo  
de cion istoj kaj kosm opolitoj» . Ciuj 
esperantistoj en  R usujo, dum  la S talina  
periodg, e s tis  konsiderataj sp ionoj. 
Multaj el ili e stis  p ersekutataj, aresti
taj, kondam nitaj aŭ m ortpafitaj.

Por ke vi konsciu  pri tio , m i legos  
jenajn  paragrafojn:

«La g iganta  aresta m aŝino silente, 
sed neh altigeb le  englu tis la  sovetajn  
esperantistojn . M alaperis kaj ne
niam  p lu  reven is la  m em broj de la  
Centra K om itato  N. N ekrasov, N. 
Incertov, la  gvidanto de la  ekspe
dejo de Sovetrespublikara Esperan
tista  U nio, Petr G avrilov, kune kun  
siaj teknikaj h elpantoj, la desegn isto  
Jevgenij Gurov, k iu  p rojek tis en  1936 
glum arkon kun la tek sto  “Subtenu  
la eldonon  de Lenin-V erkaro”, la  
elstara p oeto  E. M ihalski kaj m ultaj 
aliaj; ankaŭ elm igrintaj esperantis

toj ne eskapis: la H ungaroj Jozsef  
B atta  kaj Ferenc R obissek , f ilo  de 
vic-popolkom isaro en  la  H ungara  
K onsilantara R espubliko de 1919 ... 
nur la  kono de E speranto jam  estas  
danĝera. K iam  N ikolaj R ytjkov es tis  
arestita  en  m arto 1938, li  serioze  
kred is, ke oni ven igas lin  al Lubjan- 
ka por traduklaboroj. Sed , a lven in te  
en  tiun  fifam an  turm entejon , li  ek s
ciis  la  veran kialon. K iel ĉiu  ares
tita  esperan tisto , li aŭ sku ltis la  
jenan  stereotipan  akuzon: "Vi estas  
aktiva m em bro de in ternacia  sp iona  
organizaĵo, kiu sin  kaŝis sur la  ter i
torio de U SSR  sub la n om o de S ovet  
respublikara E sperantista  U n io”. 
La absurdecon de tia  kulp igo ne  
necesas substreki. D rezen es tis  m ort
pafita  en  1937, sam e kelkdeko da  
gvidantoj. ... Ordinaraj m em broj 
de SEU  su feris dum  deko aŭ  p li da  
jaroj pezan punlaboron en  siberiaj 
k oncen trejo j... el ili nur tre m al
m ultaj reven is... R ytjkov, nur 24- 
jara, k iam  li estis  arestita , es tis  li
b erig ita  en novem bro 1955» tio  estas, 
ke li restis  dum  17 jaroj enkarce
rigita.

Je la sesa  parto, la sta  de la  libro, 
t ito lita  “P erspektivoj por la  E ston te
c o ’', esta s traktataj Ia esencaj antaŭ
kondiĉoj por rapid igi la  progreson  de 
E speranto.

La ĉefaj prem isoj esta s, ke ni laboru  
kun entuziasm o, per organizita  laboro  
sen spontaneco, donante al E speranto  
ĝian ĝustan  valoron, prezen tante al la  
ĝenerala publiko altkvalitajn  kaj se 
riozajn agojn  kaj program ojn, ke ni 
klopodu d isvastig i en ĉiuj m edioj, ĉu  
universitataj, ĉu  laboristaj, ĉu ku ltu 
raj, nian karan lingvon, pere de p rele
goj, broŝuroj, artikoloj, k lasoj, k ontak
tante kun n eesperantistaj kluboj kaj 
societoj.

Do, m i prezentis al vi, sinteze, la en 
havon de tiu  verko.

N ur restas diri al vi rekom endon: 
antaŭ ol propagandi E speranton, antaŭ  
ol prikanti ĝian  perfek tecon  al kona
toj kaj publiko, ni unue regu la lin g
von, ni parolu flue ĝin, k onstante prak
tiku ĝin en la  Grupo, strate, ĉie; ni 
dem onstru  al la ignorantaj saĝuloj ke  
E speranto estas vera vivanta lingvo, 
kaj ke pere de ĝ i ni povas esprim i n iajn  
plej indajn  sen to jn  kaj hom am ajn  p en 
sojn, atendante kun espero, ke la  e s 
tonteco  estu  nia!
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H I S P A N A  L IR IK O

GERARDO DIEGO, elstara  poeto, katedra profesoro  pri literaturo, m em bro  
de la  Lingva A kadem io h ispana kaj am iko de E speranto, nask iĝis en  Santander  
(norda H ispan io) en  1896. E n 1924 on i a ljuĝis al li la nacian  prem ion  literaturan  
pro lia  verko Humanaj versoj.

Liaj du sekvantaj poem oj senescep te sidas en  ĉiuj an tologioj de la  h ispana  
poezio.

La cipreso de Siloj

El ombro kaj el sonĝo, ŝpruc’ rigida.
Aflikto de V ĉiel’, ĉar pinta lanco.
Gejser' strebanta stelojn en distanco 
per plilongiĝo vana kaj avida.
Soleca masto, revo izolita.
Espero-dona sago en avanco.
Veninte al la bordo de Arlanco, 
anime senespera, kore frida, 
mi vidis vin majesta, dolĉa, garda 
kaj volis kun profunda sento arda 
ascendi min solvante je kristaloj 
kiel vi, turo svaga je profiloj, 
ekzemplo de deliraj vertikaloj, 
cipreso muta en fervora Siloj.

Siloj (h ispane S ilo s) estas fam a, h istoria  m onaĥ ejo , proksim a al la  rivero  
A rlanco (h ispane Arlanza), en  la  k astilia  regiono. En ĝia interna k orto  staras  
la cipreso, kiun la  p o eto  prikantas.

R om anco pri la  rivero Dŭero

Vin, ho vi rivero Dŭero, 
oni jam ne akompanas 
nek detenas sin aŭskulti 
la eternan strofon akvan. 
Soria turnas sian dorson 
kun indiferento laca, 
volas, ke vi ne spegulu 
la remparon sendentaran.
Vi ridetas, olda Dŭero, 
kun la barb’ arĝente blanka 
kaj muelas fabel-lirle 
la rikolton povre magran. 
Inter la sanktuloj ŝtonaj, 
inter poploj sorĉe ravaj 
pasas, kun la fluo via, 
amaj vortoj —vortoj vanaj. 
Mi tre volus vin simili 
kaj, kvieta kaj fluanta, 
kanti, sed en multaj akvoj, 
vian verson ĉiam saman.
Vin, ho vi rivero Dŭero, 
jam neniu akompanas 
nek inklinas plu aŭskulti 
vian strofon neglektatan, 
krom la paroj idiliaj, 
kies koroj vin demandas 
kaj en via ŝaŭmo semas 
amajn vortojn —vortojn vanajn.

Soria (on i prononcu Sorja): urbo ĉe la rivero D ŭero, grava ankaŭ en  la  p oezia  
verkaro de A ntonio M achado.

Tradukis: Fernando de Diego
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CUENTA DE T
C O B R O S

Saldo en  I de enero d e 1974 .......................................................................... 64 872 33
Cuotas de 1973 ...............................................................................................................  7 5 0 j 
C uotas de 1974 ...............................................................................................................  69.175__
R eem b olsos de 1974 (m ás gasto s) .................................................................... 44.786^__
C uotas de D um vivaj M em broj 1974 .........................................................  20 000 —
C uotas de a lum nos cursos H .E .F ...................................................... 2500 —

D onativos para B oletín  1974 ................................................................................... 10.661 __
C uotas de 1975 (anticipadas) ..................................................................................  10.630*__
D onativos para B oletín  1975 (an ticipad os) ...................................................  7 5 3 '__
In tereses B anco E spañol de C rédito ............................................................... 129 10
In tereses B an co  de Santander ............................................................................  2 4 __
V enta de B o letin es ..................................................................................  ovi'—

Congreso de Valladolid .....................................................................................  9 5 Q__
S a ld o  a favor ................................................................................... 700 —
D erechos de exam en  ....................................................................  25o|—

D onativos F.A.L.P. (341.892 — 255.500)

DISPONIBLE .............................................................
Caja y B ancos.

REALIZABLE ............................................................
Libro Servo.

MATERIAL CONSUMIBLE ..............................
T arjetas, C artas, Sobres, Sellos , etc.

INMOVILIZADO ......................................................
L ocal en  p r o p ie d a d ...................................
M obiliario a d q u ir id o .................................
M obiliario d o n a d o ......................................
In sta lación  e l é c t r ic a .................................
M áquina de e s c r ib i r .................................
F ianza U nión E léctrica  ...........................

311.879,43

balance de situacio

................................... 14.189,61

..................................  90 .409 ,-

..................................  5.850,—

..................................  734.736,-
.........  692.500,—
.........  8.160,—
.........  25.000,—
.........  3.900,—
.........  4.016,—
.........  1.160,—

845.184,61

ANGEL FIGUEROLA AUQUE 
Presidente de la Federación Española 

de Esperanto

GERARDO FLORES 
Tesorero
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T E S O R E R I A  A Ñ O  1 9 7 4

P A G O S

Secretaría ........................................................
Tesorería ........................................................
Propaganda (con ferencias, actos, etc.)
Facturas Im prenta B olo ix  ......................
Pagos pendientes en 1 enero 1974 ...

M aterial propaganda Eld.-Fako .......................................  6.166,—
Fact. B o lo ix  (B o letín  11/12-73) .......................................  19.445,—
G astos rem esa  B oletín  .......................................................... 1.436,—
Cuota U.E.A. de 1973 ..............................................................  4.800,—

G astos rem esa  B oletín , etc., 1974 .......................................................................
Cuota U.E.A. de 1974 .................................................................................................
Suscripción  “H ero ld o” 1974 ....................................................................................
Gastos de local y  oficina ....................................................................................

C om unidad ...................................................................................  8.840,—
T e lé f o n o .........................................................................................  4.117,—
Luz ...................................................................................................  1.8 7 3 ,-

lL 982,90 
5.758,12 
7.693,— 

99.287,— 
31.847,—

9.195,80
5.500,—

500,—
17.780,—

Portero ...........................................................................................  1.200,—
Lim pieza S ecretaría  ...............................................................  1.700,—
V arios ..............................................................................................  50»—

Local de Secretaría  .....................................................................................................  108.146,—
12 efecto s de 7.775 n ta s ....................................................... 93.300,—
H ip oteca  i 2 sem estres! .........................................................  14.846,—

297.689,82
Saldo a cuenta nueva ............................ 14.189,6!

311.879,43

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1974

EX IGI BLE ........................................................................................................................  239.463,—
E fectos a pagar com pra local .........................................  171.050,—
H ipoteca  local ..........................................................................  68.413,—

GASTOS A PAGAR ......................................................................................................  31.107,60
Mat. propaganda E-Fako ...................................................  7.573,—
Fact. B olo ix  (B oletín  N oviem bre-D iciem bre 1974) 20.591,—
G astos rem esa B oletín , e tc ................................................  2.943,60

FUNCIONAMIENTO ...................................................................................................  11.383,—
Cuotas 1975 (cobradas 1974) ............................................ 10.630,—
D onativos 1975 (cobrados 1974) .....................................  753,—

PATRIMONIO EN 31 DICIEMBRE 1974 ........................................................  563.231,01
Saldo en  31-XII-73 ..................................................................  509.571,39
E xcedente año 1974 ............................................................... 53.659,62

845.184,61
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CUENTA DE RESULTADOS A Ñ O  1974

I N G R E S O S

Cuotas de 1973 .....................................................
Cuotas d e 1974 .....................................................
R eem bolsos de 1974 ..........................................
Cuotas D um vivaj M em broj 1974 ................
Cuotas de a lu m n os C ursos H .E .F ..............
D onativos para B o letín  1974 .......................
V enta de B o letin es ...........................................
In tereses d el B an co  E spañ ol de Crédito  
In tereses del B anco de Santander ..........

Congreso de Valladolid ...................................................................
Sa ldo  a favor ................................................ 700,—
D erechos de exam en  ..................................  250,—

B eneficio  ven ta  libros ......................................................................
Cuotas 1974 (cobradas en 1973) ..................................................
D onativos 1974 (cobrados en 1973) ...........................................
Arm ario librería  (donado) ..............................................................
D onativos para e l F.A.L.P.................................................................

Suman los ingresos .................................

750,—  
69.175,—  
44.786,—  
20.000,—  

2.500,—  
10.661.—  

257,— 
129,10 
2 4 , -

950,—

4.354,— 
5.790,— 

730,—  
5.000,—  

86.392,—

251.498,10

G A S T O S

Secretaría  y T esorería ......................................................................
V alor m ateria l en  1-1-74 ............................. 7.650,—
G astos y  com pras en 1974 .......................  17.741,02

25.391,02
V alor m ateria l 31-XI1-1974 .......................  —  5.850,—

C onsum ido durante 1974 .........................  19.541,02
Im prenta B olo ix  ..................................................................................
Propaganda (con ferencias, actos, e tc .)  .................................
G astos rem esa  B oletín , etc., 1974 .............................................
Suscripción  “Heroldo" 1974 ..........................................................
Cuota U.E.A. 1974 ...............................................................................
G astos loca l y  o fic in a  ......................................................................
In tereses h ip o teca  local .................................................................
P endientes de pago en  31-XII-1974 ............................................

M aterial propoganda E.-Fako ....................  7.573,—
G astos B o letín  (se llo s, C am paña N avi

dad, etc .) ......................................................  2.943,60
Fra. B o lo ix  (n.° 11 /12 -74 )................................  20.591,—

99.287,—
7.693,—
9.195,80

500,—
5.500,—

17.780,—
7.234,06

31.107,60

Suman los gastos 197.838,48

E X C E D E N T E 53.659,62

ANGEL FIGUEROLA AUQUE 
Presidente de la Federación Española 

de Esperanto
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SARLANDA ESPERANTO-LIGO INTERNACIA ESPERANTO-KONFERENCO  
D-6602 D udw eiler De la 10a - 17a de A ŭgusto 1975

Franz-Schubert-Str. 26 U niversitato de Sarlando
Saarbrücken, FR G erm anujo

Ekde la m om ento, kiam  la eventoj ligitaj kun la 59a U niversala K ongreso de 
E speranto en H am burgo (1974) tranĉis la  kontinuon  de la neŭtrala E speranto
m ovado, Sarlanda Esperanto-Ligo (SEL) ce lis kontribui al la forigo de tiu 
m albono. Jen, k ial ni larĝe d issend is la artikolon  de Proi. D-ro Ivo  Lapenna 
"Esencaj kaŭzoj de m ia ek siĝ o ”, jen kial n i ek siĝ is e l la k unkom plotin ta  GEA 
por klare d istanciĝ i de ties  politiko.

Post in tensaj in terparoloj kun Proi. Lapenna kaj aliaj agantoj de la  ĝisham - 
burga UEA n i d ecid is aranĝi Internacian E speranto-K onferencon sub  la  kadra  
tem o "La lingva p rob lem o en  la  internaciaj rilatoj kaj la  ro lo  kaj prob lem oj de 
la  nuntem pa E speranto-m ovado”. P ost H am burgo m ontriĝis, k e la  kunteniĝo  
in ter la  m alaprobantoj k om encis loziĝi pro m anko de kom una organo, de 
kunvenebleco kaj de kom una forum o.

La konferenco, k iun  teknike prizorgos SEL, okazos en la F ilozofia  Fakultato  
de la U niversitato  de Sarlando (Saarbrücken) de la  10a ĝ is  la  17a d e  A ŭgusto  1975. 
La provizora program o troviĝas aliflanke. Gia ce lo  esta s duobla: unu flan k e ĝi 
stud os la situ acion  de la  m onda lingvo-problem o kun speciala  a ten to  pri la 
so lvo  per E speranto, a liflanke ĝi studos la apartajn  prob lem ojn  ekestin tajn  
per la forlaso  de la  principo de neŭtraleco fare de la  nuna UEA ce lan te  trovi 
form ojn  de eston ta  agado.

La loĝigo de la  konferencanoj okazos en  hoteloj proksim aj al la  un iversitata  
teren o  (troviĝanta eksterurbe en arbaro) kaj —laŭdezire— en la  m odernega  
junulara gastejo .

Apud la p relega  kaj d iskuta program o esta s an taŭvid ita  publika forum o en 
la  universitato , gazetara konferenco, akcepto ĉe in stancoj, v iz ito  d e la  kom pu
tera centro de la un iversita to  kaj tagekskurso  al Trier (plej m alnova urbo de 
FRG kun m ultaj rom iaj m onum entoj).

La aliĝkotizo estas 20,— DM.
En la espero, ke vi povos eb lig i vian ĉeeston  kaj helpos d iskonigi la  konfe

rencon  al ĉiuj, kiuj pretas observi la ĝ isham burgan neŭtralecon  de la E spe
ranto-m ovado, ni in v itas vin  al ĉeesto  kaj kunlaboro.

Kun sinceraj salu toj.

(Gunther B ecker) (Karl B urger) (R. H aupenthal)
H onora Prezidanto Prezidanto Sekretario

P R O V IZ O R A  P R O G R A M O

A. Prelegoj
1. G unther BECKER, FRG: R im edoj de lingvolernado.
2. Andre BOURDEAUX, Francujo: M odernaj principoj de in form ado.
3. D-ro T azio CARLEVARO, Svislando: P sikolog io  d e la Esperanto-m ovado.
4. D-ro M ario DAZZINI, Italujo: L erneja instruado de E speranto.
5. Reinhard HAUPENTHAL, FRG: T riŝtupa k lerigado de la  esperan tistoj.
6 . Proi. D-ro Ivo LAPENNA, Britujo: La m onda lingvo-problem o kaj la 

rolo de la organizita Esperanto-m ovado.
7. H einz D ieter MAAS: N una stato  de m aŝin-tradukado.
8 . Proi. D-ro Max MANGOLD: L ingvistikaj konsideroj pri la facila  lerne

b leco de E speranto.
9. H elm ut SO N NA BEN D, FRG: La rolo  de ILEI en la  neŭtrala E speranto

m ovado.
IO. Jean TH IER R Y, Francujo: E fika m em lernado de E speranto.
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11. M arianne VERMAAS, N ederlando: A dm inistraj prob lem oj de la  orga
n iz ita  Esperanto-m ovado.

12. N . N.: La graveco de ob jek tiva  in form ado de la  E speranto-gazetaro.
13. N . N.: Sciencaj esploroj k iel bazo por efik a  inform ado.

B. Oficialaj aranĝoj
I) P ublika foru m o (podia  d iskutado) en  la universitato . 2) G azetara k onfe
renco. 3) A kcepto ĉe  aŭ toritatoj. 4) V izito  de la  kom putera centro.

C. Libertempa programo
I) T agekskurso al Trier (1975-08-15). 2) R ondveturo tra Saarbriicken. 3) V i
zito  al H om burg (b ierfarejo  kaj sab loŝtonaj kavernoj). 4) K atolika d iservo. 

H ispanaj in teresiĝantoj petu  la  in v itilon  ĉe Inés GASTON, P .0 M arina Mo
reno, 35, 4.° dcha. ZARAGOZA.

Al R edaktoro de "Esperanto" 9.03.1975
R otterdam

Sinjoro redaktoro,
E n la  tek sto  "Preparoj por la nova S ta tu to  de UEA", pub lik ig ita  en  la  m arta  

“E speran to”, du fo jo jn  estas m en ciita  m ia  nom o.
E stas vero, ke jam  longe antaŭ  la  ham burgaj eventoj m i aten tig is pri la  

n eceso  plibonigi kaj pliprecizigi kelkajn  erojn  en  la nuna S ta tu to  de UEA, sekve  
ankaŭ en  d iversaj regularoj. Miaj ideoj estas entenataj en  ĉa p . 18, p recipe  
18.2.4 (dem ok rateco  kaj m em discip lin o) de la  verko E speranto en  Perspektivo. 
La proponoj, prezen titaj en  la  “Preparoj por la  nova S ta tu to  d e UEA”, k iu jn  
m i rigardas k iel grandan fuŝaĵon  kaj e l la  jura-teknika v idpunkto  kaj e l v id 
punkto d e elem entaj bezonoj d e kultura, neŭtrala  kaj d em okrata  in ternacia  
organizaĵo, k ia  devus e s ti UEA, havas n en ion  kom unan kun  m iaj konceptoj 
pri p libon igoj de la  nuna Statuto. T ial m i n e deziras, k e m ia  n om o estu  en  k iu  
ajn sen co  lig ita  kun la nunaj proponoj.

Proj. D-ro Ivo Lapenna

La 9-an de m arto, Proi. D-ro Ivo Lapenna send is la  ĉi-supran leteron  al la  
redaktoro de "Esperanto" por pub lik igo  en  la  aprila  num ero de la revuo; ĉar  
ĝ i ne aperis nek  P roi. Lapenna ricev is ian  ajn respondon  de la  redaktoro, 
vo lon te m i aperigas ĝin  en  BO LETIN por ke ĝiaj legantoj estu  k iel eb le  plej 
bone in form itaj.

Rea.

R ESUM EN  D E CUENTAS DE LA SECCION EDITORIAL D E F.E.E. - 1974

S aldo  a favor en 31 de d iciem bre d e 1973 . 5.521,50 p esetas
I N G R E S O S

Por ven ta  de m aterial ..........................................  15.579,—

21.100,50
G A S T O S

M aterial según nota  presen tada  ......................  21.867,50 p esetas
Correo y  transportes ............................................  483,— ”

22.350,50
R E S U M E N

G astado ......................................................................... 22.350,50 p esetas
Ingresado .....................................................................  21.100,50 "

Saldo deudor ....................................  1.250,—
Zaragoza a 31 de d iciem bre de 1974. 

Inés Gastón
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NEFERMITA LETERO

La Esperanto-G rupo "Stelo de P aco” send is al BO LETIN la jen an  leteron:

«Barcelono, la Han de marto de 1975. S-ro Domingo Martinez Benavente. 
Direktoro de BOLETIN de la Hispana Esperanto Federacio. Estimata sami
deano. Diversaj esperantistoj, membroj de Hispana Esperanto Federacio, ri
gardas konsternitaj la kampanjon iniciatitan sur la paĝoj de BOLETIN kontraŭ 
la nuna estraro de UEA, kiu estis elektita voĉdone sed ne pafile. Ni konsideras, 
ke tiu ĉi neoportuna kampanjo devas ĉesi, ĉar fakte, ĝi nur damaĝas la pro
greson de Esperanto. Ni ege malĝojos legante pliajn publikaĵojn pri tiu be
daŭrinda polemiko, kiu kondukas al nenio. Ni estas membroj de Esperanto 
Organizaĵoj, sed ne de iliaj estraroj. Ni midie dankas la laboron kiun faris la 
antaŭa UEA-estraro kaj precipe profesoro d-ro Ivo Lapenna pro lia impona 
laboro kaj senlaca aktivado unuecigante la movadon kaj prestiĝigante Espe
ranton ĉe ĉiaj instancoj. Ni, katalunaj, estis kontentaj kiam Hispana Esperanto 
Federacio loĝadis en Valencio, Zaragozo kaj nun en Madrido, car ĉiuj laboris 
kaj laboras sindone por Esperanto samkiel la aktuala UEA-estraro. Ni, simplaj 
esperantistoj, ankaŭ iniciatis kampanjon, sed por fortikigi UEA-n, kolektante 
monon kun la celo helpi sanigi ĝiajn financojn. Kun elkoraj salutoj, Angela 
Asensio.» Kaj 15 p lia jn  subskribojn.

Ni ne povas ne g losi ĉi tiun neferm itan  leteron  de (Ia) m em broj de "Stelo  
de P aco”:

1. ° Diversaj esperantistoj, membroj de Hispana Esperanto Federacio, ri
gardas konsternitaj la kampanjon iniciatitan sur la paĝoj de BOLETIN kontraŭ 
la nuna estraro de UEA. Sed aliflanke, tre m ultaj esperantistoj, ankaŭ m em broj 
de HEF, rigardas kun aplaŭdo kaj aprobo n ian  defendon de la perd ita  neŭtra
leco  de UEA.

2. ° La nuna estraro de UEA estis elektita voĉdone sed ne pafile. Por ke de
m okratia elek to  validu, ĝi devas esti rezu lto  de dem okratia  procedo kom encinta  
de la  bazo kaj fin in ta  sur la pinto. En H am burgo, tia procedo n e ek zistis , ĉar 
oni altrudis al la bazo de la orientaj landoj, decida pro  ties  nom bro, unuanim an  
voĉdonon  kontraŭ la neŭtrala politiko de UEA p erson igita  de d-ro Ivo  Lapenna. 
Ĉi tiu  altrudo — se ne m ateriale, alm enaŭ esen ce perpafila— esta s fakto  eĉ  
ek sp lic ite  k onfesita  de la kom plotintoj m em .

3. ° Ni konsideras, ke ĉi tiu neoportuna kampanjo devas ĉesi, ĉar fakte ĝi 
nur damaĝas la progreson de Esperanto. Sed  m ultaj aliaj esperan tistoj k onsi
deras la kam panjon oportuna, ĉar ili e sta s konvinkitaj, k e UEA, sub la  nuna  
estraro, kaj ĉefe  sub la in fluo  kaj la  prem o de ekster-estraraj reprezentantoj 
de antineŭtralaj ideologioj, iras sur la vo jo  al sia  kolapso, jam  m anifestiĝanta , 
kaj al sia transform iĝo en obean kaj senvivan in strum enton  de la diritaj ideo  
loĝioj.

4. ° Ni ege malĝojos legante pliajn publikaĵojn pri tiu bedaŭrinda polemiko, 
kiu kondukas al nenio. En BOLETIN aperas kom entoj pri opinioj de am ikoj, aŭ 
oponantoj, de la neŭtrala lin io, aŭ kom unikoj de privatuloj kaj organizaĵoj, kiuj 
devus aperi en la organo de UEA, se ĝi praktikus sian  proklam atan liberecon  dé 
opinioj. Sed  nen iaokaze tem as pri bedaŭrindaj polemikoj. A liflanke, k iel m en
c iite  en la antaŭa punkto, granda nom bro da esperantistoj subtenas n in  en  nia 
kam panjo, op in iante, ke ĝi defendas la superan principon de la neŭtraleco, sen  
kiu E speranto perdus d efin itive sian ŝancon  venki k iel ĉies lingvo. Oni ne 
forgesu, ke la plej reprezentaj, prestiĝaj kaj aktivaj figuroj de la M ova
do staras sur la flanko de la sendependa neŭtraleco, kaj konvenas em fazi 
ĉi tie, ke ili apartenas, ne al unu sola  p olitika  filozofio , sed al plej diversaj 
nuancoj de la  p o litika  spektro.

5. ° Ni estas membroj de Esperantaj organizaĵoj, sed ne de iliaj estraroj. 
K ial do, je  la d iablo, vi rigardas konsternitaj la  kam panjon kontraŭ  la  nuna  
estraro de UEA? (P unkto L”). Oni apartenas al ajna organizaĵo, ĉar on i sim 
patias kun ties principoj kaj celoj. Sed  se  ĝ ia  nova estraro altrudiĝas per n ere
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gulaj, arbitraj kaj d iktatorecaj procedoj kaj krom e ĝi pretas sekvi v o jon  kon
traŭan al la  prok lam itaj principoj kaj ce loj, tiam  la sim plaj m em broj plu  
apartenas al la organizaĵo  pro tri m otivoj: pro pasiveco, pro  n esu fiĉa  kono de 
la faktoj aŭ  pro sim p atio  al la ŝanĝo de d irekto de la  nova estraro. Ĉiu m em bro  
de "Stelo de P aco” esploru , kiu e l la  tri m otivoj m ovis lin  subskrib i la  n efer
m itan  leteron .

6 . ° Ni multe dankas la laboron, kiun faris la antaŭa UEA-estraro kaj pre
cipe profesoro d-ro Ivo Lapenna pro lia impona laboro kaj senlaca aktivado, 
unuecigante la movadon kaj prestiĝigante Esperanton en ĉiaj instancoj. Tam en, 
laŭ nia scio , la m em broj de “S te lo  de P aco” nen iam  send is ajnan neferm itan , 
aŭ ferm itan , leteron, p rotestante kontraŭ la jarojn  longa k am panjo lan ĉita  kon
traŭ la "im pona lab oro” kaj la "senlaca ak tivad o” de d-ro Lapenna. V i laŭdas  
nun la laboron de d-ro Lapenna, sed aliflanke protestas kontraŭ ni, kiuj de
fendas lian  sam an laboron!

7. ° Ni, simplaj esperantistoj, ankaŭ iniciatis kampanjon, sed por fortikigi 
UEA-n, kolektante monon kun la celo helpi sanigi ĝiajn financojn. S am e kiel 
al aktivu loj de Sabadelo  ni deziras al vi rapidan kaj sukcesan  m onkolekton, 
ĉ iu  faras per sia  m ono laŭ sia  p laĉo.

Red.

Ni kondolencas

N i esp r im as nian sinceran kondolencon  al n ia  sam ideano Sro. A ntonio  
M arco B otella  pro la  forpaso de lia  patrino Srino. A ntonia B otella  G aliana, 
okazinta  en  C allosa de Segura, la  21an de m arto 1975.

Ankaŭ ni esprim as sinceran kondolencon  al n ia sam ideano Sro. José A ndrés 
Aldana pro  la  forp aso  de lia frato  Félix, okazinta  en  Pau (F rancujo) la 15an 
de aprilo  1975.

KOMUNA VOJAGO AL ROMO KOINCIDE KUN LA 26* IKUE-KONGRESO
7 - 19 aŭgusto 1975

V ojaĝo organizita de H ispana T urism a E speranta Sekcio  en  kunlaboro kun  
la D elegacio  de "Viajes MELIA” en Zaragoza.

Ni vetu ros per aŭtopullm an kaj vaporŝipo “C anguro”.
La vojaĝo  daŭros de la 7-a ĝis la 19-a de aŭgusto, dum  ĝi ni v izitos Genova, 

Pisa, F lorencia, R om a, N ápoles kaj Livorno.
L oĝado kaj duonpensiono en h ote loj, kategorio  2 steloj.
Prezo po persono en dulita ĉam bro kun banĉam bro aŭ duŝo: 17.545,— pesetoj. 

La prezo esta s kalku lita  por grupo de m in im um e 30 personoj; se  la  nom bro da 
partoprenantoj ne atingas tiun num ero ni devos rekonsideri la  prezon.

Inform oj kaj aliĝoj en H ispana Turism a E speranta Sekcio , ĉe Inés G astón, 
P .0 M arina M oreno, 35, 4." dcha. ZARAGOZA.

ESPERANTO EN LA SPORTO

La "Centro N atación  H e lio s” de Zaragoza festas ĉijare la 50-an datrevenon  
de sia  fond iĝo  kaj, denove ĉijare, la esperantistoj de Zaragoza kontribuis al 
tiuj sportaj festoj per donaco de tro feo  ESPERANTO.

La tro feo  estis  d estin ita  k iel unua prem io por in ternacia konkurso de “p e
tanca” in ter la team oj de K lubo TOAC de T oulouse (Francujo) kaj C. N . HELIOS  
de Zaragoza.

Laŭ team oj venkis kaj sekve ricevis la trofeon  ESPERANTO, C. N. H elios, 
en  k ies v itrino  vi povos ĝin  adm iri.

D onis la  trofeon  al la  venkintoj S-ro V ictor Ortiz Gratal, estrarano de H.E.F., 
de la  H ispana T urism a E speranta Sekcio  kaj de "Frateco”. La Prezidanto de 
C. N . H elios dankis al la esperantistoj ilian  kontribuon  por tiu  in ternacia  aranĝo.
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R E V U O  D E  L A  R E V U O J

En la antaŭa num ero de BOLETIN (m arto-aprilo 1975) kaj sub ĉi tiu  sam a  
rubriko ni skribis:

«La esperantistoj vidas kaj sentas, ke oni ne diras al ili la tutan veron, ke 
oni preparas ion post la kulisoj, ke oni malespere klopodas trovi la manieron 
sukeri la pilolon de neneŭtrala neŭtraleco, por ke la membroj de UEA povu 
ĝin gluti.»

Nu, ŝajnas, ke on i jam  entrepren is la  sukeradon d e la  p ilo lo , se  ju ĝ i la  
artikolon  Jura kontinueco de UEA (Preparoj por la nova statuto), verk itan  de 
s-ro U. J. M oritz kaj aperintan  en ESPERANTO de m arto 1975. La artikolo  
diras interalie:

«La celo de UEA restos la solvo de la monda lingvo-problemo per la zamen
hofa lingvo Esperanto kaj la neniel ŝancelebla Fundamento,^ do la tuta agado 
de ĉi tiu universala organizajo estos, kompreneble, ankaŭ laŭ la nova projekto 
de la statuto, la neŭtraleco rilate kiujn ajn ideologiojn, rilate naciecon, rason, 
religion, politikajn kaj sociajn problemojn, kun la sola escepto, ke ĝi ne povas 
esti neŭtrala rilate la lingvan problemon, kiu ja estas samtempe politika kaj 
socia problemo. Laŭ la nova projekto, respekto al la homaj rajtoj, formulita 
en la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj, estas por la laboro de UEA 
esenca kondico.»

N e m alm ultaj esperan tistoj certe m iros, ke ĉi tion  skrib is s-ro M oritz, konata  
ĝis nun ĉe fe  pro siaj publikaj intervenoj kontraŭ la sendependa neŭtraleco  
de UEA en tie s  universalaj kongresoj. S ed  tial, ke ‘Tupo ŝanĝas la  harojn, sed  
ne la farojn", kaj ke la  kom plotintoj de H am burgo in sistis , kaj a tingis, ke 
s-ro M oritz sid u  en  la  K om itato  m algraŭ sia  konata neneŭtraleco, ni devas 
log ike p ensi, ke ĉi a lin eo  de s-ro M oritz esta s  sp eco  de enkonduko de la  m istera  
nova filozofio kaj lingvo-politiko de UEA, anoncita  de HEROLDO D E E SP E 
RANTO en  ok tob ro  de 1974, kaj de tiam  tu te  ne m enciita , d em en te aŭ  konfir
m e, de la  estraro  de UEA, k io  ŝajnas indiki, ke la m em broj de la  A socio  
ricevos ties novan filozofion  ne per klara, sincera kaj h onesta  prok lam o de la  
respondeculoj, sed  sub Ia form o de am ara p ilo lo  konvene su kerita  per reto
rikaj tekstoj in tence konfuzaj kaj e la ste  in terpreteblaj.

Se juĝi lian konatan pozicion  kontraŭ la  neutraleco, kiam  s-ro M oritz 
asertas, ke "ĝi [ UEA] ne povas esti neŭtrala rilate la lingvan problemon, kiu 
ja estas samtempe politika kaj socia problemo” sendube li a ludas, ne al la 
ĝenerala lingvo-problem o, k ies solvon  ni vidas en  la  alpreno de E speranto, sed  
al la  lingva d iskrim inacio , kiun, laŭ s-ro M oritz, su feras nom bro da etnaj m ino
ritatoj en  pluraj landoj de okcidenta Europo. Puŝi UEA-n ak tive in terveni en  
ĉi tiu  ek strem e d elikata  tereno estus akceli la ĝ isradikan  detruon de la  A socio, 
tial, ke ĝi kom prom itus sin  per bataloj esen ce politikaj kaj venus en  konflik ton  
kontraŭ la registaroj kaj kontraŭ tre gravaj sektoroj de op inio de okcidenta  
Eŭropo.

E stas la  rajto  de s-ro M oritz paroli kontraŭ la lingva d iskrim in acio  de la 
etnaj m inoritatoj, defendi aŭ ataki ion  ajn en la m ondo; sed, se  on i parto
prenas ak tive en  p olitika  konflik to  — kaj sub la tie l nom ata lingva d iskrim i
nacio  de la  etnaj m inoritatoj kuŝas plej eksp lodem a politiko— oni partoprenu  
en  propra n om o aŭ en  la nom o de asoc io  de d ifin ita  karaktero soc ia  aŭ p oli
tika. Tam en, se  on i deziras, ke UEA engaĝu sin  en ĉi-specaj aktivadoj, la 
estraro kaj la  k om itato  de la A socio devus a lm enaŭ havi la kuraĝon senkaŝe  
diri la  veron  al siaj m em broj, anstataŭ  ĵongli per vortoj. UEA sekvu  la vojon  
klare kaj energie m ontritan  de la orientaj organizaĵoj, aŭ faru senkom prom i
san anoncon, ke ĝi absolute ne akceptas ilia jn  p ostu lojn  kaj p lu  tenas sin en 
la lin io  de la  sendependa neŭtraleco. E fek tive, on i ne povas sam tem p e oferi 
unu kandelon  al D io kaj alian al la d iablo. La m em broj de UEA, kiuj pagas 
kaj subtenas la  A socion, rajtas scii, per solena, klara kaj d efin itiva  deklaro  
de principoj fare de UEA, kion ili vere pagas kaj kion ili vere subtenas.

S-ro M oritz aldonas:
«Laŭ la nuna projekto, respekto de la homaj rajtoj formulitaj en la Uni

versala Deklaracio de Homaj Rajtoj estas por la laboro de UEA esenca kon
diĉo.»

Per tio, s-ro M oritz kom pletigas la sukeradon de la p ilolo, kaj UEA disponas
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du argum entojn  por konduti neneŭtrale sub ŝajno de neŭtraleco. En okazo  
de p olitika  atako aŭ kritiko fare de UEA kontraŭ ŝtatoj de ok cidenta  Eŭropo, 
ĝi diros:

«Temas pri lingva problemo —lingva diskriminacio de etnaj minoritatoj— 
kiu ja estas samtempe politika kaj socia. Do ni devas interveni.»

Por ev iti al si m an ifesti sian  proteston  kontraŭ m alobservoj kaj rom poj de 
la hom aj rajtoj en  aliaj landoj d e Eŭropo, UEA diros:

«Ni devas teni nin aparte; ni estas neŭtralaj rilate kiujn ajn ideologiojn.»
Oni povus ob ĵeti, ke ni bazas nian argum entadon  sur supozoj; ke la  kom en

tita  tek sto  esta s parto  de nur propono, ne de san kciita  principo; ke, m algraŭ  
ĉio, s-ro M oritz eb le  parolas pri la  lingva prob lem o nur en  la sam a senco , k iel 
d-ro Lapenna p lurfoje parolis pri ĝi. Sed  perm esu  m in repliki, ke, se  k onsi
deri la  an tecedentojn  de s-ro M oritz, kaj la  fakton, ke li esta s su fiĉe bona  
esperan tisto  por esprim i ĝuste kion li in tencas diri, mi p ensas, ke, se  li volus  
ludi sen  kaŝi paron da kartoj sub la m aniko, li devus skribi:

«...kun la sola escepto, ke ĝi [U E A ] ne povas esti neŭtrala rilate la diskri
minacion kontraŭ Esperanto.»

Tio vid iĝus absolute klara kaj m eritu s nian senkondiĉan  aprobon. Sed  m ontri 
sin sam tem p e neŭtrala kaj neneŭtrala, sam tem p e k ritikanto kaj ne k ritikanto  
de sociaj kaj politikaj problem oj egalas, unuvorte, al la  form ulado de la n e
neŭtrala neŭtraleco, t. e. de la nova filozofio  kaj lingvo p o litik o  de UEA, kiu, 
laŭ ĉiuj sim p tom oj, k onsistas en  tio, k lopodi vendi al la esperantistoj v iandon  
katan, d ek larante ĝin  lepora.

------ 0 O0 ------

N e strange do, k e la fid indecon  de UEA oni taksas k iel varon preskaŭ sen 
valoran; t io  m ontriĝas, por ekzem plo, en  FRANCA ESPERANTISTO  (m arto  
1975) k ie, en  propono de la konsilio  de UFE (U nuiĝo Franca p or E speran to)  
legiĝas la  jeno:

«...UFE postulas de siaj delegitoj kaj komitatanoj la plej grandan atenton 
pri la konservado de nepra neŭtraleco en UEA.»

E spereb le la  UFE-anoj, k ies asoc io  forte skuiĝas ankoraŭ sub la sekvoj de  
la puĉo de H am burgo, ne g lu tos la p ilo lon  febre preparatan en  la apoteko  
de UEA.

------oO o------

En la bu lteno  NOTICIAS DEL ESPERANTO, eldonata de la U rugvaja E spe
ranto-Societo, publik iĝas (n .0 55-56, m arto-aprilo^ 1975) la jen a  noto:

«Kiel sciate, Urugvaja Esperanto-Societo eksiĝis el UEA sekve de la gravaj 
okazintajoj en la Movado en Eŭropo, kiuj apartigis UEA-n el neŭtrala bazo. 
Nia Societo, ĝuante juran personecon, ne povas ne agi konforme al la artikolo 
4a de sia statuto: 'la Societo estas absolute neŭtrala rilate al raso, religio kaj 
politiko'.»

G ratulojn  al la  U rugvaja E speranto-Societo  pro ties konsekvenca decido, 
dum  ni m em oras ankoraŭfoje la op tim ism ajn , kaj veram ajn, vortojn  de la  
sin joro  redaktoro de ESPERANTO: «Organiza krizo ne ekzistas en UEA» (n .0 827, 
novem bro 1974).

------ oOo------

H E JS, bu lteno  de la  Junulara S ek cio  de H ispana E speranto-F ederado, m on
tras konsiderindan  p liboniĝon  lingvan, tem an  kaj aspektan  sub la redakto  
de M iguel A ltuna. La lasta  num ero de H E JS (m arto-aprilo 1975) prezentas en  
siaj 16 paĝoj nom bron  da interesaj kontribuaĵoj de, in teralie, M ontserrat Ca
mellas, Juan A zcuénaga, M iguel G. Aduriz kaj M iguel A ltuna m em . La en tu 
ziasm o kaj fervoro de ĉ i tiuj gejunuloj p len e m eritas la a ten ton , la subtenon  
kaj la  stim u lon  de la  H ispana E speranto-F ederado, kaj p li in tim an  kaj seriozan  
kunlaboron in ter la  m aturaj kaj la  junaj esperan tistoj, senrigarde al eventualaj 
politikaj d iferencoj, k iel garantion  de p lifirm igo  kaj progresigo de n ia  kom una  
afero.

Gis la  p rok sim a revu-rikolto, v in  kore salu tas,

Fernando de Diego
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f l i  l e g i s  p o r  o i . . .

Esperanto en perspektivo. Faktoj kaj 
analizoj pri la Internacia Lingvo, de 
Ivo Lapenna (ĉefaŭ toro  kaj -redak
toro), Ul r ic h  L in s  (redaktoro kaj 
kunaŭtoro) kaj T azio Carlevaro 
(kunaŭtoro). — K unredaktis V ictor 
S adler (eldonaj teĥ n ik aĵo j), S im o  
M ilojevic (ilu stra ĵo j) kaj H en r i 
V atre (indeksoj kaj senerarigo). — 
Londono kaj R oterdam o, UEA (Cen
tro de E sploro kaj D okum entado pri 
la M onda Lingvo-Problem o), 1974. —
14,5 x  20 cm . —  876 pĝ. — Bind. —  
Prezo: 84. —  guld.

Mi estis in v itita  kontribui al la re
cenzo pri EenP, k iu  aperis en la  fe
bruara kajero de la  revuo "Esperan
to ’’; sed unue pro profesiaj devoj (la  
duan duonon de decem bro kaj la  
unuan duonon de januaro m i pasigis  
en  M adrido) kaj p oste  pro m alsano, 
kiu jungis m in  al lito  preskaŭ  I '/z m o
natojn  kaj ankoraŭ ne defin itive for
pasis, kiam  m i tajpas ĉi tiu jn  lin iojn, 
m i ne povis p lenum i m ian vorton  al 
la redakcio de "E speranto”. N un, dank’ 
al la kom prenem o de la redakcio de 
“B o letín ”, m i vo las surpaperigi m iajn  
im presojn  pri tiu  m onum enta  verkego, 
ĉefe  en k onekso  kun la branĉo al m i 
pli proksim a, n om e la literaturo, sed  
ankaŭ kun im presoj pri la  aliaj partoj.

La unua p ostlega  im preso  estas de 
m iro kaj adm iro kaj sekve de granda  
danko ai Prof. Lapenna, k iu  konceptis, 
organizis kaj p len um is tie l gigantan  
laboron, prenante p o r  si, k iel kutim e  
ĉe  li, la leonan  parton  de la fiksita  
taskaro. Lia sagaco  e lek ti k ie l redak
toron  S-ron U lrich  Lins kaj k iel ĉef- 
kunlaboranton S-ron T azio Carlevaro, 
kaj lasi la  teĥ n ik an  flankon  de la re
daktado al S-ro V ictor Sadler, la pri
zorgon de la ilu straĵoj a l S-ro S im o  
M ilojevic kaj la  gravegan indeksan  
taskon al S-ro H enri V atré m ontriĝis  
vere trafa. Kaj tiel, dank’ al ĉ ie s  kun
helpo, jen  ni havas nian ĝisdatigitan, 
plej fid inde kom pletan  inform aron pri 
nia Movado.

K oncerne la  literaturon, tiun  parton, 
kiun m i devintus kunrecenzi por “E s
peranto", m i devas diri, ke antaŭ tiu  
kolosa laboro m i estas sen igita  de kri
tika kapablo. P ensu  nur, ke tem as pri 
ordigo de d iversaj periodoj, specoj, 
skoloj, naciaj lingvoj e l k iuj fontas  
tradukoj, ind iv idue gravaj aŭtoroj, 
unuope sign ifaj verkoj ktp. Kaj el in
ter tiuj branĉoj, p ensu  nur pri la spe

coj: antologioj, dram o, eseo , gazetart
ikoloj, kom edio, leteroj, liriko, novelo, 
poem oj, recenzoj, rom ano, satiro , tea
tro, tragedio! A ldone konsideru , ke la  
tu to  estas d iv id ita  en  tr i periodoj (ĉefe  
kun propedeŭtika aŭ d idaktika  celo), 
kaj ke geografie kaj kronologie tem as  
pri m ultaj skoloj, n om e poeziaj, prozaj, 
slava, norda, franca, b udapesta , sove
ta, proleta, japana, soc ia lista , skota, 
ĉeĥoslovaka, itala, ju goslav ia , angla  
ktp. S e  m i aldonas, k e la  tak so  pri 
la  valoroj de la  verkoj laŭ  m ia  kom 
preno estas ĝenerale korekta, p lurloke  
sagace nova, eĉ  p en etre surpriza, m i 
povas doni al vi nur tre palan  b ildon  
pri la  laborego de S-ro C arlevaro kaj 
kunredaktoroj antaŭ Ia pluraj centoj 
da tito loj, kiuj aperis dum  preskaŭ  90 
jaroj kaj en tiom  da landoj. Tem as, m i 
ripetas, pri eksterord inare am pleksega  
tasko, kiun la  juna C arlevaro m erit
p lene p lenum is kaj antaŭ  k iu  la  le
ganto povas senti nur profundan  dan
kon kaj sinceran  adm iron. K alkulu  
nur, ke el 2.700 nom oj de la  persona  
indekso, la duono rilatas al literaturo, 
kaj ke el 700 eroj de la tem indekso, 
IIO koncernas literaturon. Ke Auld, 
Conterno, Gregor, M iyam oto, Ragnars- 
son, Thorsen kaj aliaj kunhelp is S-ron 
Carlevaro, nu, tio  nen ion  deprenas el 
lia redakta m erito , sam e k iel nen ion  
deprenas e l la valoro de la  ĉap . l i ,  re
daktita  de P roi. Lapenna, ke al ĝi kon
tribuis E. Lapenna kaj T iŝljar.

E ĉ riskante m alkonsentojn , m i povas  
diri, ke e l la tu ta  libro. Ia parto, k iu  
m in p leje  im presis, esta s tiu  verk ita  
de U. Lins kun la denuncoj pri la  per
sekutoj kontraŭ esperanto; dualoke al 
m i in teresis la priliteratura  p arto  de la  
verko. Sed  ĉiuj partoj e s ta s  ie l un ike  
in teresaj, pro la vasto  d e  la  in form i
teco, pro la severa k ontrolado de la  
faktoj, fontoj, b ib liografiaj indikoj 
ktp. Tiu ĝu steco  kaj k om p leteco  ŝu l
d igas p lejparte al la  sc ien ca  laboro, 
plenum ita  kun faka kom p eten to , gran
da am o kaj ce lkonscio  de Prof. Lapenna  
kaj liaj kunlaborantoj p er  CED, in sti
tuto, kiun Prof. Lapenna starig is ko
m ence de 1952 kai honorofice gvidis 
ĝis fino  de 1974. Tie ĉi ne estas pre- 
terlasinde m encii la  jam  vastan  labo
ron, kiun U. Lins kaj R. H aupenthal 
olenu m is por nova eldon o de la  Enci
klopedio de Esperanto, kaj k iun am 
baŭ redaktoroj d isponigis al EenP tra 
diversaj kanaloj.

K om preneble, en tie l senprecedenca  
entrepreno povas okazi preterlasoj, 
forgesoj, m istaksoj, kaj es tu s  sendan-
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kem o antaŭ  la g iganta  laboro p lenu
m ita  de la  tu ta  verk- kaj redaktoko- 
lek tivo  e lp in ĉi kaj m ontri bagatelaĵojn . 
Tam en, p en san te  ja m  p ri eston ta  dua  
eldon o (o n i d iras, k e tiaj encik lope
diecaj verkoj vere bonas ekde de la  
2 .a eldono!), jen  m i kuraĝas fari kelk 
ajn indikojn:

1. a La Laboro de S-ro H enri V atré  
esta s t ie l kernece valora, ke, laŭ  m ia  
kom preno, li  nepre m eritas p li o l s im 
p lan  m en cion  sur la  p ĝ  V I, in terne de  
la  Nomaro de kunlaborintoj. T ie ĉi 
tem as p ri m istak so  d e gravega laboro, 
sen  k onsid ero  pri tio , k e H . V atré tre  
k om p eten te kunhelp is la  senerarigon  
de la presprovaĵoj, k iel esta s sam paĝe  
indikite; li do  m eritin tus aperi ĉe  la  
R edakcio (pĝ  IV).

2 . a ŝa jn a s  al mi, ke la  pritakso  de
J. M angada R osenorn  esta s iom  indu l
gem e favora; sam e k iel la indiko  
(pĝ  214), k e  la  traduko pretig ita  de la  
ruso K. G usev je  kelkaj pecoj d e F. 
G arcia Lorca esta s “epokfara verk o”, 
dum  la vere  epokfara traduko, k iun  
realig is F . d e D iego, e s ta s  nur "rimar
k ind a” p or la  kom p ilin to . Cu eb le  la  
fakto , ke sam e M angada k iel G usev  
rolis en  la  m ark sism a tendaro ie l fa 
vore in flu is  tiu jn  indu lgem ajn  m istak 
sojn?

3. a Iam  m i leg is, ke hindaj artistoj  
in tence la sa s m ankojn  en siaj artver
koj, ĉar nur la  dioj agas perfekte. E b le  
tia l oni (ĉu  in tence?) forgesis listig i 
kelkajn  traduk itajn  librojn  p li o l 1 0 0 - 
paĝajn, ekz-e O ppenheim  (e l la angla), 
Riĉa kaj sen mono (222 p ĝ) kaj La ora 
ŝtuparo (278 pĝ), Ivans (e l la  neder
landa) La viro el Francujo (244 p ĝ)  
ktp: m i op in ias, ke ĉi tiuj kaj aliaj 
m ankantaj eroj n en iel estas sub la  
nivelo de aliaj reg istrita j (kelkaj eĉ  
pli o l u n u fo je  c itita j!). Ankaŭ en  aliaj 
branĉoj sim ilaj m ankoj aperas: oni 
vane serĉos la  libron  de H ans R och, 
La esperantisto en Germanio, gvidlibro 
tra la germana lingvo (184 pĝ) ktp. 
Sam e on i vane serĉos la  m ajstran  tra
dukinton de la  b iografio  Vivo de Ar
naldo de B . M ussolini, ktp.

4. a En la  libro estas retorikaĵoj, 
kiuj apenaŭ  esta s pravigeblaj en  tia  
kadro; ankaŭ estas asertoj, pri k ies  
ĝu steco  p ovas lev iĝ i duboj (ekz-e, 
pĝ 710: en  Córdoba, en  1936, lokaj 
esperan tisto j, jes , e s tis  m ortpafitaj; sed  
ke la  tu ta  m em braro de la  tiea  E spe
ranto-Grupo e s tis  t ie l dole m ortig ita  
pro nura esperan tisteco , nu, t io  e s ta s  
aserto , k iun, m algraŭ  p lurfoja  en k e
tado, m i ankoraŭ n e su kcesis nekon

testeb le  k larigi); ne m ankas en  la  verko  
dezirataj esperoj m ontritaj k iel abso
lutaj veraĵoj, supertaksoj d e la  efek 
tiva  gravo de n ia  M ovado el rea lism e  
socia  v idpunkto, eĉ  se  e l teoria  d eirejo  
ili povas aperi plej in teresaj; la  sign ifo  
kaj rolo de la  A kadem io de E speranto  
ne estas klare m ontrita; kaj ĉar m i 
kutim iĝis al m anipulado de L ingvistika  
term inologio , m i bedaŭras, k e en  la  
ĉap. 2 Proi. Lapenna ne akom odis sian  
prezenton laŭ nuntem paj lingvistikaj 
fokusigoj, k iel brile faris, ekz-e, P ierre  
la n to n  en  sia  libro L’aspiranto (ce tere  
nur pretere c itita  en  la  Ĝenerala Bi
bliografio, pĝ  803, sen  ind iko  d e  ĝia  
gravo).

5.a Mi estas konvinkita, ke m ultaj 
plendos — kaj certe n e m alprave— pri 
tio, ke estas frapanta m isproporcio  
in ter la spacoj dediĉitaj al la  neŭ tra la  
kaj al la laborista  M ovado; espereb le  
en p ost ne m ultaj jaroj rea ligo ta  dua  
eldono la laborista  M ovado p ovos esti 
nepre p li v a ste  esp lorita  kaj p rezen tita .

E b le tiuj kvin riproĉetopunktoj 
—in ter p luraj aliaj n e m alp li in tere
saj— p ovos al iuj ŝajn i troaĵoj de  
harfendem ulo, sed  alm en aŭ  ili pruvas  
kun k iom  da in tereso  m i leg is  la  ver
kegon. K ontraŭe, m i p ovas senrezerve  
aserti, ke se  tem us pri laŭdo d e ĉio , 
kio esta s laŭdinda en  tiu  librego, m i 
devus verk i dekoble p li am pleksan  ra
porton, sen  eĉ  plej e ta  espero  elĉerp i 
la tem on. En la fino  m i diru, ke antaŭ  
tiel g iganta laboro, m i sen tas m in  m ire  
kaj adm ire etigita; se  gen ion  on i povas  
detekti laŭ koncepta labor- kaj ple- 
num kapablo, certe P roi. Lapenna estas  
la plej gen ia  realiganto, p ost Zam en
hof, de la noblaj celoj de n ia  M ovado, 
kaj al li kaj al liaj kunlaborantoj iras 
m ia plej profunda danko por tie l bone  
kaj b ele farita  laboro.

J . R é g u l o

R ó m u l o  G a l l e g o s : Doña Bárbara. — El 
la h ispana tradukita de F e r n a n d o  d e  
D i e g o . — Caracas, V enezuela  E spe
ranto-Asocio, 1975. — 15,5 X 21 cm . 
264 paĝoj. — Prezo: 300 p eseto j aŭ  
egalvaloro en aliaj valutoj [P resita  
ĉe Tip. C. B oloix, Zaragoza, IS B N  
84-399-2885-8].
ĉ e  la  so jlo  de tiu  ĉi nova librotra- 

duko de Fernando de D iego, en  la  
Enkonduko  de la  traduk into  on i povas  
leg i jen an  difinon pri Latin-Am eriko, 
cititan  e l la  venezuela  ese isto  M ariano  
Picón Salas:

«Am eriko estas la  k ontinento  d e la  
m istero. Preter la  kulturaj aŭ  politikaj
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strukturoj im portita j, p u lsas en nia  
ekzistado — kontraste kun la p li klara 
kaj rafin ita v ivo d e E ŭropo— psikolo
gia en igm o, k ie sidas sam tem pe nia 
dram o, nia esp ero  kaj n ia  fascin iĝo. 
Ni ne estas ab so lu te civ ilizitaj, en la 
Spenglera senco, ĉar sub ite v iolentaj 
im pulsoj de la in stink to  trapasas la 
so jlon  de n ia k o lek tiva  v ivo kaj donas 
al la  fluo de la ek zisto  ian  surprizan  
karakteron, ian neatenditan  patoson. 
En nia su bk onscio  akum uliĝas la  kon
vulsioj de rasoj ne bone kunfandiĝin- 
taj, la praaj krioj de diversaj homaj 
grupoj, I’ o prim itiva  luktanta kontraŭ  
I’ o rafinita, la im plik iĝo de m iksitaj 
kulturoj, kaj tiam , subite, la ekspan
siaj prem oj p lutonaj rom pas deinterne  
la feb lan  sed im en tiĝon  de artefaritaj 
strukturoj, kaj ni konsta tas, ke ni en 
dorm iĝis ĝu ste  super tum ulta  m istero. 
Tiel do n ia v ivo esta s in stink to , dum  
la vivo en  E ŭropo p ovas esti in teli
gento. Kaj dum  la leĝistoj kaj juristoj 
volas subm eti n in  al la  logiko, la m is
tero kaj la neantaŭvideblaj latentoj 
de Am eriko eruptas kuntrenante la  
digojn de ĉia konstruo  racionala.»

Apenaŭ oni povus pli ĝ ism edole skizi 
la esencon  de Doña Bárbara, kaj tiel 
espereble oni senkulp igos m in  pro tiel 
longa citaĵo. N u, dum  m i relegis la 
rom anon — kom preneble la hispan
lingvan originalon  m i konas jam  de 
longe, kaj fo jfo je  m i eĉ  uzis ĝian  
tekston  por p ro fesie  elp luk i hispanajn  
prad ialek tism ojn , k iuj, m ortintaj en  
la kontinenta H ispanujo  kaj en  la ko
m unuza norm lingvo, p luvivas en  Kana
riaj Insuloj kaj en  A m eriko— ; dum m i 
relegis Ia rom anon en ĝia nova m ajstre  
tajlita  lingvovesto , agorde kun tiu di
fino de Picón Salas lev iĝ is en  m ia  
m enso konsiderado pri tiuj hom aj tra
d icioj, kiujn oni etik ed as herm etikaj 
kaj konas sub la  nom oj de mistika, 
magia, mita k.s. pensm anieroj. Kredi, 
ke ĉiuj in telektaj penoj de la hom oj 
ne estis  a liaĵo ol streĉa kaj b linda pre
parado por veno al la nun konata kaj 
m orgaŭ perfektigota  em piria kaj m a
tem atika sciado, kaj ke sekve n i devas 
form eti ĉiajn  ritajn  inicojn, aŭ ĉion, 
kio ne laŭas la sc iencajn  ŝablonojn, 
m odelojn  aŭ norm ojn, kaj tia l forde- 
klari senutilaj aŭ iluziaj la  herm etajn  
pensm anierojn  ( =  m itojn , m istikojn , 
m agiojn, kabalojn k.s.) — nu, tio  estas  
ja defin itiva  pruvo pri la radikala sen
kultureco, kiun la  teĥ n ik o  trudas al 
siaj sklavoj. N en io  pli m alproksim a  
de la saĝeco —en la plej profunda kaj 
vera senco  de tiu  vorto— o l tiuj m ensoj,

kiuj sin  pretendas solide sciencaj kaj 
kiuj fakte esta s nur in stru m en teca j. 
Tial legado de libroj k iel Doña Bár
bara, Cien años de soledad kaj aliaj, 
kiuj priskribas la homan realon laŭ  
la sam a lin io, estas kunhelpi flek se
bligi in telektojn  tro enrelig itajn  laŭ  
unuflankaj vojoj de rezonado. En tia 
senco  ni troviĝas antaŭ nova renesan
co, al kiu ne e stis  frem daj Spinoza, 
B ohem e, Leibnitz, H egel ktp. Mi do  
povas aperte proklam i m ian  ŝaton  je  
tiu nova vojo  al pli universala  gnozo, 
kiun praktikas R om ulo G allegos, Gar
cia M árquez kaj aliaj nuntem paj art- 
rakontistoj.

Tio pri la verko. Sed kion diri pri 
la traduko? Fernando de D iego jam  
p lurfoje m ontris sin  ap laŭdindulo de 
la tradukarto, sam e en poezio  k iel en 
prozo, laste en  La arbo de la sciado de 
Baroja, ĉie laŭde akcep tita  rila te la  
lingvaĵon. Sed  en  la  nuna libro Fer
nando de D iego, en  in tim a sim b io zo ' 
kun la m ed io  priskribita en Doña Bar
bara, rekreis en esperanto beletran  
verkon, tra ĝiskerna studado de la 
stilo  de R om ulo G allegos kaj sam tem 
pe sin apogante sur sp ec ia lig ita  kono  
de la kom plekso de su gestaj povoj, 
kiujn esperanto fik sis por ĉiu  id io tis
m a esprim o akom pananta la sign ifon. 
Ne m alofte Fernando de D iego in icia 
tis novajn form ulojn  de transponado  
laŭ virtuozism o de suverena verk isto . 
Fernando de D iego m anipulis la ling
vajn signojn  de esperanto k iel artisto , 
kiu profunde konas Ia lingvon  kaj 
ĝiajn  interkom unikajn  kapablojn . Per 
riĉa vorttrezoro, sed  per ne m alpli 
riĉa frazeologio, Fernando de D iego  
m ontras al ni k iel logikaj kaj afekciaj 
valoroj de lingvo estas nedesigeblaj 
kaj sam e kunflue helpas al la kreiĝo  
de sensaj bildoj kaj leksikon ig itaj m e
taforoj. Fernando de D iego atingis Ia 
plej altan rangon de n ia arta  prozo  
kaj riĉigis nian lingvon per libro, k ies  
ĝuado en esperanto ne estas sub tiu  
de la legado en la h ispanlingva origi
nalo, kaj kelk loke, eĉ  por hom oj, kiuj, 
kiel mi, fake okupiĝis pri la  hispana  
lingvo kaj pri esperanto, la estetika  
ĝuo estas p li diafana kaj senpena en 
la tradukita teksto , ol en la originala, 
dank’ a l la  bravura m anipulado de la 
^ ten ta ĵo j de esperanto kaj al la suve
rena agordado de ĉi ties  esprim rim e
doj. Ekde nun ni devas k onsideri Fer
nandon de D iego unu el la  p intaj kla
sikuloj de esperanto k iel artlingvo, kaj 
m i estas aparte feliĉa tion povi entu
ziasm e proklam i.

J. R é g u l o
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XXXa ̂ HISPANA K O N G R E S O  DE E S P E R A N T O

O rganizita de H .E.F., okazonta en  Lérida de la  18a ĝis la 22a de ju lio  1975 
Adreso de la  O rganiza K om itato:

Apartado 8 8  - Lérida

AKCEPTEJO KAJ KONGRESEJO: In stitu to  de Ilerdensaj Studoj.

SOLENAJ MALFERMO KAJ FERMO DE LA KONGRESO.
MESO EN  ESPERANTO.
EKZAMENOJ.
LABORKUNSIDOJ. — Krom  la Ĝ enerala K unveno de H.E.F., okazos Labor

kunsidoj de la estraro de H.E.F. kun delegitoj de Grupoj kaj S ek cioj, kaj Fakaj 
K unvenoj.

PRELEGOJ. — En E speranto prelegos la konata poeto  G abriel M ora i Arana 
pri la  tem o, "Poetoj kaj artistoj en  Lérida". En h ispana lingvo ne esta s ankoraŭ  
decidite.

ORATORA KONKURSO. — O rganizita de Fundación ESPERANTO.
AKCEPTO. — E stas antaŭvidita O ficiala Akcepto en  Ia U rbodom o kaj Inaŭ

guro de strato  ESPERANTO.

JUNULARA BALO.

EKSKURSO KAJ VIZITOJ. — La tu ttaga ekskurso okazos al la  m ondkonata  
Valo de Aran. V izito estas p lanita  al la  b ierfabriko "San M iguel".

Frua aliĝo  al la  K ongreso sign ifas help i la laboron de la Organiza K om itato. 
N e prokrastu  vian aliĝon. Dankon!

Inform oj riceveblaj ĉe la  k onstanta  adreso de la K ongreso: N ieuw e Bin- 
nenw eg 176, R otterdam  - 3002 N ederlando.

E stas d issen d ita  la  Dua O ficiala B u lteno  de la K ongreso, belaspekta 32-paĝa 
ilu strita  kajero  kun interesaj in form oj.

S tatistiko: (ĝ is la  fino de februaro).
E ntute 764 aliĝ intoj el 42 landoj. (H ispanoj 12).

INTERNACIA LIGO DE E S P E R A N T A J  I N ST R UI ST O J  (I.L.E.I.)

INTERNACIA KONFERENCO

O kazonta en H um lebek, D anlando de la 18-a ĝ is la 25-a de ju lio  1975

a Internacia  K onferenco organizita de I.L.E.I. okazos en A ltlernejo  KRO- 
UP en DK-3050 H um lebek, Danlando.

H ispanaj in teresiĝantoj povas peti a liĝ ilo jn  kaj bultenon kun program o kaj 
in teresaj in form oj, ĉe  Inés GASTON, P.° M arina M oreno, 35, 4.°, Zaragoza. Ĉiu 
in teresato  (n e  nur in stru isto j) esta s bonvena.

Aliĝo kaj pago al: Internacia K onferenco de I.L.E.I. 1975, B el C olle A lié 4 
DK-2960 R ungsted  K yst. Dana p oŝtĝira  konto 4.27.46.44.

PROVIZORA PROGRAMO

6 0 °  UNIVERSALA K O N G R E S O  DE E S P E R A N T O

O kazonta en  K openhago (F rederiksberg) Danlando  
de la  26a de ju lio  ĝ is la  2a de aŭgusto  1975

TIP C. SO L O »  «REINA FABIOLA. 7 'ZARAGO ZA D. I. Z. - 375 - «


